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Hankův dům
Předprodej vstupenek (kavárna Hankův dům)

e-mail: mannova.lenka@hankuv-dum.cz 

tel.: 499 320 110;  www.hankuv-dum.cz

4TET: Zbrusu nová koncertní verze V.
5. 11. od 19:00 hod., sál Hankova domu, vstupné: 590 Kč, 550 Kč, 520 Kč

Již téměř 16 let uchvacuje diváky svými neuvěřitelnými pěveckými, ale 

i hereckými výkony a nápady vokální seskupení 4TET ve složení: David Ulič-

ník – tenor, Jiří Korn – baryton 1, Jiří Škorpík – baryton 2 a  Dušan Kollár 

– bass.

Loutková scéna Klíček: ČERVENÁ KARKULKA
11. 11. od 10:00 hod., sál Hankova domu, vstupné: 30 Kč, 20 Kč

Pohádka pro nejmenší v podání Loutkové scény Klíček.

Hra mimo předplatné: HVĚZDNÉ MANÝRY
13. 11. od 19:00 hod., sál Hankova domu, vstupné: 340 Kč, 320 Kč, 300 Kč

Bláznivá fraška odehrávající se v  luxusním apartmá hotelu v  Palm Beach 

v  roce 1942. Na  benefi ční akci mají vystoupit dvě hvězdy první velikosti, 

které se ovšem k smrti nenávidí. Jak to udělat, aby jedna druhou nepotkala?

Hrají herci Divadelní společnosti Háta: Lukáš Vaculík, Mahulena Bočanová/ 

Adéla Gondíková/Kamila Špráchalová, Vlasta Žehrová, Martin Zounar, Olga 

Želenská, Filip Tomsa a další.

Dechová hudba Podzvičinka:
TO BYL ČESKÝ MUZIKANT
16. 11. od 18:00 hod., sál Hankova domu, vstupné: 100 Kč

Koncert dechové hudby Podzvičinka k  60. výročí Vávrovy dechovky.            

Host večera – německý dixieland Dixie Mix Altstars.

455. koncert KPH:
LUBOMÍR BRABEC 65
21. 11. od 19:00 hod., sál Hankova domu, vstupné: 130 Kč

Koncert našeho nejvýznamnějšího koncertního kytaristy.

5. ročník benefi ční akce
NOC VENKU 2018
22. 11. od 18:00 hod., Hankův dům a náměstí Václava Hanky

vstupné: trvanlivé potraviny s dlouhou dobou použití

Již popáté se koná ve Dvoře Králové nad Labem charitativní akce na pod-

poru lidí bez domova. Filmy, přednášky, diskuse, příběhy bezdomovců, 

ale i hudba, spaní na náměstí Václava Hanky. Pro ty, co se rozhodnout spát 

venku: nezapomeňte spacák a karimatku.

MALÝ PRINC
27. 11. od 8:30 a 10:15 hod., sál Hankova domu, vstupné: 60 Kč

Muzikál Malý princ z  autorské dílny Michaely Novozámské je inspirován 

literárním dílem francouzského spisovatele Antoine de Saint-Exupéryho.                              

V představení pro I. stupeň ZŠ účinkují: Ester Novozámská a David Benda – 

Hudební divadlo dětem Hradec Králové.

LORENZO THOMPSON + JAN KOŘÍNEK
& GROOVE (USA/CZ)
28. 11. od 19:30 hod., Krčma Starý pivovar, vstupné: 230 Kč

Vystoupení chicagského blues-soulového zpěváka Lorenza Thompsona je 

vždy nezapomenutelným zážitkem – zvláště ve spojení s kapelou Groove 

varhaníka Jana Kořínka, se kterým hraje již přes 20 let.

LOUPEŽNÍK RUMCAJS
29. 11. od 8:30 a 10:00 hod., sál Hankova domu, vstupné: 60 Kč

Výpravná pohádka pro nejmenší na motivy slavných knížek Václava Čtvrtka. 

Pořad pro děti MŠ a I. ročníky ZŠ v podání Docela velkého divadla Litvínov. 

Hra v předplatném:
NÁVŠTĚVY U PANA GREENA
29. 11. od 19:00 hod., sál Hankova domu, vstupné: 300 Kč, 280 Kč, 260 Kč

Legrační i dojímavý příběh lásky a odpuštění, příběh dvou zcela odlišných 

mužů, které svedla dohromady náhodná automobilová nehoda. Příběh, kdy 

se prověřují lidské vztahy, odhaluje se tajemství a vytváří nová přátelství.

Hrají: Stanislav Zindulka a Daniel Tůma. 

ZUŠ R. A. Dvorského
náměstí T. G. Masaryka 83, Dvůr Králové n. L.; 

www.zusdk.cz, 

ředitelka: Vladimíra Matušková, DiS.

e-mail: info@zusdk.cz, tel.: 603 186 263. 

zástupce ředitelky: Bc. Marek Iglo, tel.: 731 577 641

Otevírací doba galerie Otto Gutfreunda: po–pá od 9:00 do 17:00 hod.

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
14. 11. od 14:30 hod., Stará radnice

Hudební program u  příležitosti vítání občánků pravidelně zajišťují učitelé 

hudebního oboru se svými žáky.

LISTOPADOVÝ KONCERT
15. 11. od 18:00 hod., sál školy

Další z pravidelných koncertů našich žáků z hudebního oboru.

Vernisáž výstavy: NÁVRAT
22. 11. od 18:00 hod., sál školy a galerie Otto Gutfreunda,

výstava v galerii Otto Gutfreunda potrvá do 14. 12.

V  sále školy bude zahájena výstava textilní výtvarnice Marty Nymsové, 

rozené Staré, s  názvem Návrat. V  hudebním programu vystoupí Simona 

Hučíková a Michal Koudelka, slovem provede Ladislav Peřina.

Výstava bude probíhat ve  školní galerii Otto Gutfreunda do 14. prosince 

2018 ve všední dny od 9:00 do 17:00 hod.

Loutková scéna Klíček:
ČERVENÁ KARKULKA
11. 11. od 10:00 hod., sál Hankova domu, vstupné: 30 Kč, 20 Kč

Pohádka pro nejmenší v podání Loutkové scény Klíček.

Loutkové divadélko Zvoneček:
POTOPENÝ ZVON
11. 11. od 16:00 hod., přednáškový sál Špýcharu, vstupné: dobrovolné

Loutková pohádka pro nejmenší v podání divadélka Zvoneček. Koná se

v přednáškovém sále Špýcharu městského muzea.

Loutková scéna Klíček:
KOCOUR V BOTÁCH
17. 11. od 15:00 hod., sálek knihovny Slavoj, vstupné: 30 Kč, 20 Kč

Maňásková pohádka pro děti v podání divadélka Klíček. Po dobu vystoupení 

bude otevřeno oddělení pro děti v městské knihovně Slavoj.

Loutkové pohádky pro děti
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Kino Svět www.kino-svet.cz nebo tel.: 499 320 403

e-mail: kino.svet@tiscali.cz

1. 19:00
JOHNNY ENGLISH ZNOVU ZASAHUJE

komedie, USA/VB/Francie, dabing 
88 min. 130 Kč

3.–4. 16:30 LOUSKÁČEK A ČTYŘI ŘÍŠE, dobrodr./fantasy, USA, dab. 100 min. 130 Kč

3.–4. 19:00 VENOM (v sobotu ve 3D), (12), akční/sci-fi , USA, dabing 112 min.
2D: 100 Kč

3D: 130 Kč

6. 19:00
BOHEMIAN RHAPSODY

(12), životopisný/hudební, VB/USA, titulky, ART
134 min. 130 Kč

7.–8. 19:00 PO ČEM MUŽI TOUŽÍ, komedie, ČR 95 min. 120 Kč

9. 19:00 HELL FEST: PARK HRŮZY, (15), horor, USA, titulky 89 min. 110 Kč

10.–11. 19:00 TEN, KDO TĚ MILOVAL, rodinná komedie, ČR 90 min. 120 Kč

13. 19:00 KIBERA: PŘÍBĚH SLUMU, (12), dokument, ČR, dabing, ART 90 min. 100 Kč

14. 19:00
COLDPLAY: A HEAD FULL OF DREAMS

(12), koncertní fi lm, VB, titulky
115 min. 250 Kč

15.–16. 19:00 JAK SE MOŘÍ REVIZOŘI, (12), komedie, ČR 99 min. 120 Kč

17.–18. 17:00 GRINCH, animovaný/rodinný, USA, dabing 86 min. 130 Kč

17.–18. 19:00
FANTASTICKÁ ZVÍŘATA: GRINDELWALDOVY ZLOČINY 

(v sobotu ve 3D), (12), dobrodr./fantasy, VB/USA, dabing
134 min.

2D: 140 Kč

3D: 160 Kč

20. 19:00 KING SKATE, (12), dokument, ČR, ART 80 min. 80 Kč

21.–22. 19:00 KRÁLOVÉ ZLODĚJŮ, (12), krimi, VB, titulky 108 min. 100 Kč

23. 17:30 SNOW FILM FEST 2018, pásmo fi lmů o zimních sportech 100 Kč

24.–25. 19:00 NEBEZPEČNÁ LASKAVOST, (15), krimi/thriller, USA, titulky 117 min. 120 Kč

27. 19:00 CIRKUS RWANDA, dokument, ČR/SR, titulky, ART 80 min. 100 Kč

28.–29. 19:00 CHVILKY, (12), drama, ČR/SR, 93 min. 110 Kč

Více o programu Kina Svět se dozvíte na webu www.kino-svet.cz.

Nenechte si ujít
ŘEMESLNÝ TRH V HOSTINNÉM
sobota 17. 11., 10:00–18:00 hod., Hostinné

Město Hostinné a  IC Hostinné vás zvou na 

13. český řemeslný trh pod obry. Můžete se těšit 

na řemeslníky z Čech a Moravy. Autoři přivezou 

textilní hračky, polštářky, kapsáře, aranžmá z pří-

rodních materiálů, podmalbu na  skle, šperky 

a bižuterii, svíčky, batiku, malbou zdobený textil 

a keramiku. Nebudou chybět šperky, výrobky ze 

dřeva, kůže, proutí, kovu, skla či široký sortiment 

občerstvení. Vstup na trh je zdarma.

Safari Park Dvůr Králové

Přednáška:
JSME VŠICHNI AFRIČANÉ?
29. 11. od 18:00 hod., vstupné: zdarma

konferenční sál Hotelu Safari Lodge

O  vzniku a  vývoji člověka jsme se v  posledních několika 

desetiletích dozvěděli víc, než by ještě vědcům poloviny 

20. století vůbec připadalo možné. Jaké jsou nové poznatky 

a  představy o  vývoji našeho druhu? Opravdu pocházíme 

z  Afriky? Co nám prozradila molekulární biologie a  gene-

tika? To vše se dozvíte od českého publicisty a popularizá-

tora vědy Vladimíra Sochy. Vstup na přednášku, která se koná v konferenčním sálu Hotelu Safari Lodge, 

je zdarma po 17:30 hod. přes hotelovou recepci.

Výstava:
CZECH NATURE PHOTO 2018
listopad–prosinec 2018, galerie Tengenenge

Přehlídka oceněných fotografi í prestižní soutěže Czech Nature Photo 2018 nabízí ty nejzajímavější 

snímky v několika kategoriích zaměřujících se na zvířata a přírodu. Výstavu bude možné zhlédnout 

v galerii Tengenenge od listopadu 2018 do 1. ledna 2019.

VÁNOČNÍ DÍLNY
1.–2. 12., www.safaripark.cz

Během vánočních dílen budou mít návštěvníci možnost užít si vánoční atmosféru přímo v safari parku 

a ve stáncích nakoupit dárky pod stromeček nebo se rovnou zapojit do jejich samotné tvorby. Prog-

ram doplní rozzářený africký baobab a vánoční občerstvení.

MC Žirafa
MC Žirafa, náměstí T. G. Masa-

ryka 2 (vpravo vedle IC),

e-mail: info@mc-zirafa.cz,

www.mc-zirafa.cz,

tel.: 773 292 033

PRAVIDELNÝ PROGRAM
pondělí 9:00–12:00 hod.:

Volná herna;

úterý 9:00–12:00 hod.: zavřeno; 

středa 9:00–12:00 hod.: Logohrátky a  volná 

herna;

čtvrtek 9:00–12:00 hod.: Výtvarné dílničky

a volná herna;

pátek 9:00–12:00 hod.: Setkání nosících mami-

nek a volná herna.

VÝTVARNÁ DÍLNIČKA
každý čtvrtek 9:00–12:00 hod., vstupné: 40 Kč

Každý čtvrtek bude probíhat v rámci MC Žirafa 

výtvarná dílnička pro rodiče s dětmi. Všichni se 

budou moci v rámci dopoledního programu 

zapojit a vytvořit si vlastní výrobek, který si děti 

odnesou domů, či ponechají v Žirafce. Těšíme 

se na všechny, kteří chtějí rozvíjet tvořivost dětí, 

nebo si jen tak pohrát. Otevřená bude i herna 

pro děti, které nechtějí tvořit nebo jsou malé.

SETKÁNÍ ŠÁTKUJÍCÍCH 
A NOSÍCÍCH MAMINEK
každý pátek 9:00–11:30 hod., vstupné: 40 Kč

V tento den budete mít možnost potkat se 

s maminkami, které svá dítka nosí v šátku či 

nosítku. Bude pro vás k dispozici Terezka, která 

poradí s výběrem šátku či nosítka, s prvním úva-

zem miminka či ukáže možnosti nošení.

PROGRAM NA MĚSÍC LISTOPAD:
Netopýr, 1. 11.

Martin na bílém koni, 8. 11.

Housenka z listí, 15. 11.

Na tento den si přineste s sebou větší množství 

nasbíraného listí, aby byla housenka dostatečně 

dlouhá, a tupou jehlu.

Ježek, 22. 11.

Mikuláš, čert, anděl
29. 11., vstupné: 40 Kč

Otevřená bude i herna pro menší nebo méně 

trpělivé děti.

Cvičení pro těhotné 
Bude probíhat po  domluvě s  lektorkou na  tel.: 

604 420 403.



LISTOPAD 2018 KRÁLOVÉDVORSKÉ KDECO?

3www.dvurkralove.cz

Městské muzeum
út–pá: 9:00–12:00 hod. a 13:00–16:00 hod.

so, ne: 13:00–17:00 hod.

e-mail: info@muzeumdk.cz, tel.: 499 623 800

www.muzeumdk.cz

Výstava: OSUDOVÉ OSMIČKY ANEB VÝZNAMNÉ 
UDÁLOSTI, OSOBNOSTI A PROMĚNY NAŠEHO MĚSTA 
V PRŮBĚHU 100 LET
do 11. 11. 2018, výstavní sál Špýcharu, vstupné: 50 Kč, 25 Kč

V  letošním roce oslavíme 100 let od  vzniku Československé republiky. 

Dějinné události se ale netvořily pouze v  Praze, měly dosah i  do  malých 

měst a vesnic, měnily jejich podobu stejně jako osudy lidí. Na změnách se 

podíleli také významní královédvorští rodáci, kteří pozvedli mysl národa.  

Výstava přiblíží nejen tyto osobnosti, ale i  život obyčejných lidí, kteří se 

s politickými a hospodářskými změnami museli vyrovnat a sžít se s nimi. 

Věříme, že připomenutí těchto historických osobností a  událostí ovlivní 

pohled na naši budoucnost.

Promítání dokumentárních fi lmů: CO SE NENOSÍ
8. 11. od 18:00 hod., přednáškový sál Špýcharu, vstupné: zdarma

Upcyklace je čím dál rozšířenější metoda, která dokáže využít materiál z pře-

bytečných výrobků k vytvoření produktu vyšší hodnoty. Své kolekce podle 

tohoto principu vytváří i  estonská módní návrhářka Reet Ausová. Využívá 

textil, který by běžně skončil na skládce, podobně jako další tisíce tun oble-

čení, které se neprodalo nebo vyšlo z módy. Při pátrání ve stopách módního 

průmyslu, od obchodních řetězců až k asijským velkovýrobnám, si Reet ově-

řuje, jak je taková nadprodukce neudržitelná, jak hazarduje se zdravím lidí 

a neúměrně plýtvá zdroji celé planety. Reetiny ambice jsou proto opravdu 

vysoké: o nutnosti upcyklace chce přesvědčit vedení nadnárodních módních 

korporací. Je Reet jen snílkem, nebo předznamenává novou éru módní pro-

dukce? Režie: Jaak Kilmi, Lennart Laberenz, Estonsko (2015), 58 min.

Přednáška RNDr. Karla Martinka:
ZVIČINA A JEJÍ TAJEMSTVÍ: STŘÍBRNÉ DOLY, SBĚR DRA-
HÝCH KAMENŮ, MODRÁ HLÍNA, SKLALISKA SE ZLATÝM 
POKLADEM
15. 11. od 17:00 hod., přednáškový sál Špýcharu, vstupné: 30 Kč

Detailně se popisují lokality, ve  kterých v  18. a  19. století feudálové ze 

zámku v Bílých Poličanech a též miletínští měšťané dolovali stříbro; zacho-

valy se dokonce rozsáhlé štoly. Popsány jsou pokusy dolovat uhlí. Neuvěři-

telný je sběr polodrahokamů, podobný nálezům na vyhlášeném Kozákově 

(acháty, karneoly, jaspisy, topazy, chalcedony). Modrou hlínu těžil svato-

václavský rytíř Czeczinkar na výrobu speciální keramiky; dnes modrá hlína 

nachází perspektivní použití pro revitalizaci pokožky v  alternativní medi-

cíně a její cena proto vzrostla tisícinásobně. Málo známá jsou pochmurná 

zvičinská skaliska, ve kterých prý býval vchod do pekla. Ke skalám se pojí 

báje o skrytém zlatém pokladu a čertech, kteří pokoušeli naše předky ze 

širokého okolí Zvičiny až po horu sv. Kateřiny (Katerinberk). Přednáška je 

bohatě ilustrována mapami s turistickými trasami a fotografi emi.

SEMINÁŘ O PC HRÁCH A  PROFESIONÁLNÍM E-SPORTU
17. 11. od 14:00 hod., přednáškový sál Špýcharu, vstupné: 50 Kč

Seminář s  managerem NecroRaisers – nejstarší eSportovní organizací 

ve  střední Evropě, účastníkem evropských i  světových mistrovství. Rady 

a povídání nejen o profesionálním světě, ale i o maličkostech, např. jak roz-

lišit závislost od tréninku. Rady rodičům, jak objevit talent a potenciál svých 

ratolestí a jak ho správně podporovat.

LiStOVáNí: ERLAND LOE – DOPPLER
21. 11. od 19:00 hod., přednáškový sál Špýcharu, vstupné: 120 Kč

Divadelní představení s knihou v ruce. Doppler, hlavní hrdina knihy, spadne 

v lese z kola a začne přemýšlet o svém životě, který mu připadá moc „pilný“. 

Svou hlubokou osobní krizi řeší tím, že opustí ženu a děti a přestěhuje se 

do  lesa. Společnost mu dělá losí mládě, jehož matku zastřelil kvůli masu. 

Jeho pobyt v lese postupně narušují další postavy, které Dopplerovi brání 

v  přechodu z  aktivity do  pasivity. Všechno je tak norské a  Doppler už 

nechce být pilný! Tato akční groteska patří k nejoblíbenějším titulům seri-

álu LiStOVáNí. Účinkují Lukáš Hejlík a Pavla Dostálová. Lístky v předprodeji 

v městské knihovně Slavoj v oddělení pro dospělé.

Výstava: STOPA: VYŘEŠ ZLOČIN
22. 11. 2018 – 31. 1. 2019, výstavní sál Špýcharu, vstupné: 40 Kč, 20 Kč

Putovní výstava Mendelova muzea Masarykovy univerzity v Brně. Výstava 

Městská knihovna
Městská knihovna Slavoj ve Dvoře Králové n. L.,

Tylova 512; www.slavoj. cz,

e-mail: knihovna@slavoj.cz,

tel.: 499 320 157, 721 390 348, 606 531 153

KONZERVA MÍSTO ZPOZDNÉHO
1. 10. – 21. 11.

Nestíháte vracet knihy do knihovny včas a stále platíte za upomínky? Do 

21. listopadu máte možnost zaplatit za upomínky v naturáliích a připojit se 

tím k 5. ročníku benefi čního projektu Noc venku. Říjnové platidlo: konzervy 

s hotovými jídly, polévky v sáčku apod. (1. upomínka = 1 pokrm, 2. upo-

mínka = 2 konzervy atd.). Vybrané trvanlivé potraviny budou 22. listopadu 

na akci Noc venku 2018 předány organizačnímu týmu projektu. Připojit se 

můžete i v případě, že vracíte knihy včas, ale rádi pomůžete dobré věci.

Pohádkoterapie:
STRAŠIDELNÉ POHÁDKY
2. 11. od 13:45 hod., sálek knihovny, vstupné: zdarma

Bojíte se rádi? Knížka Strašidelné pohádky v  sobě skrývá nepřeberné 

množství příběhů se zlými duchy a démony. Protože je halloweenský čas, 

tak si některé z pohádek společně přečteme a na závěr si jednu strašidel-

nou dekoraci vyrobíme. Program je určen pro děti od 7 let. Koná se v sálku 

knihovny. 

Helena Rezková, Pavlína Špatenková:
NEBYLO JIM SOUZENO ŽÍT
16. 11. od 17:00 hod., sálek knihovny, vstupné: dobrovolné

Beseda s autorkami knihy Nebylo jim souzeno žít, ve které popisují sokolský 

odboj a pohnuté osudy 160 sokolů a sokolek, členů Sokolské župy Podkr-

konošské Jiráskovy a částečně i Sokolské župy Orlické (tj. oblast Trutnov-

ska, Náchodska, Rychnovska, Královéhradecka a částečně i Orlickoústecka), 

vězněných a popravených nebo umučených během 2. světové války. Koná 

se v sálku knihovny.

LiStOVáNí: ERLAND LOE – DOPPLER
21. 11. od 19:00 hod., přednáškový sál městského muzea, vstupné: 120 Kč

Divadelní představení s knihou v ruce. Doppler, hlavní hrdina knihy, spadne 

v lese z kola a začne přemýšlet o svém životě, který mu připadá moc „pilný“. 

Svou hlubokou osobní krizi řeší tím, že opustí ženu a děti a přestěhuje se 

do lesa. Tato akční groteska patří k nejoblíbenějším titulům seriálu LiStO-

VáNí. Účinkují Lukáš Hejlík a Pavla Dostálová. Koná se v přednáškovém sále 

Špýcharu městského muzea. Lístky v předprodeji v městské knihovně Sla-

voj v oddělení pro dospělé.

DEN PRO DĚTSKOU KNIHU
24. 11., 9:00–11:30 a 13:00–17:00 hod., prostory knihovny

Výtvarné dílny, knížky za příjemné ceny, divadlo a pro lovce perel obchů-

dek, ve kterém lze nakoupit pouze za moriony. V čajovně bude připraveno 

občerstvení jak pro děti, tak pro dospělé. Podrobný program je k dispozici 

na www.slavoj.cz. Všichni jste srdečně zváni.

Kateřina Křivánková, Vojtěch Bruk:
DÁVKA CHEMTRAILS, FAKE NEWS A KRITICKÉHO 
MYŠLENÍ!
3. 12. od 17:00 hod., sálek knihovny, vstupné: dobrovolné

„Ukažte člověku manipulaci a  vzděláte ho na  den. Naučte ho manipu-

lace odhalovat a  vzděláte ho na  celý život.“ Tak přesně tímto heslem se 

řídíme ve  Zvol si info. Na  přednášce se dozvíte, jak se vyznat v  dnešním 

složitém světě manipulací na sociálních sítích a v médiích. Nezůstaneme 

jen u popisu současné situace, ale zjistíme něco i o nejnovějším trendu tak-

zvaných DEEPFAKE videí. Podíváme se také za oponu, jak vlastně všechny 

ty hoaxy, fake news a konspirace fungují a jak jsou provázané s novodobou 

propagandou. To vše v neutrální podobě a bez zbytečného ukazování prs-

tem. Jde nám o samotné techniky manipulací. Koná se v sálku knihovny.

věnovaná vědeckým metodám v kriminalistice. Staň se detektivem a vyřeš 

zločin! Unikátní interaktivní výstava věnovaná vědeckým metodám v krimi-

nalistice. Na návštěvníky čeká fi ktivní kriminální případ, který budou moci 

sami vyřešit a  odhalit pachatele. Během řešení se neotřelou a  zábavnou 

formou seznámí s moderními metodami vyšetřování. Chybět nebudou ani 

překvapivé informace z oblasti dějin kriminalistiky.

Výstava vznikla v kooperaci s Ústavem soudního lékařství v Brně, Policií ČR 

a Muzeem policie ČR.
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DDM Jednička
Dům dětí a mládeže Jednička, Spojených národů 1620, 

Dvůr Králové nad Labem,

bližší informace v DDM Jednička na tel.: 499 320 353.

Sylvie Černotová, DiS. – 775 320 373,

sylvie.cernotova@ddmdvurkralove.cz

Mgr. Alena Hušková – 735 752 836, alena.huskova@ddmdvurkralove.cz

Bc. Vladimír Jiřička – 775 621 550, vladimir.jiricka@ddmdvurkralove.cz

Bc. Veronika Málková – 774 320 361, veronika.malkova@ddmdvurkralove.cz

Bc. Lucie Pospíšilová – 724 941 834, lucie.pospisilova@ddmdvurkralove.cz

USPÁVÁNÍ STRAŠIDEL
10. 11. od 16:00 hod., dopravní hřiště v Podharti, vstupné: 20 Kč/dítě

Zveme všechny děti a rodiče na tradiční podvečerní akci – pozor! Letos 

poprvé v sobotu! Opět se můžete těšit na tajuplnou atmosféru, spoustu 

strašidel a zábavných úkolů, které vás čekají na dopravním hřišti od 16:00 

do 18:00 hod. Poté se společně vydáme stezkou odvahy do ztemnělé 

zahrady Jedničky, kde se všechna strašidla uloží ke spánku. Letos chystáme 

také překvapení v podobě ohňové show! S sebou nezapomeňte dostatek 

odvahy a na sebe teplé oblečení. Pokud budete chtít stihnout navštívit 

všechna strašidelná stanoviště, určitě přijďte na dopravní hřiště včas, neboť 

v 18:00 hod. strašidla všechny úkoly ukončí a budou se chystat na kutě! 

Čekání na závěrečné uspávání si můžete zkrátit ve strašidílničce a u hrnečku 

horkého čaje. Vstupné: dítě 20 Kč, dospělý doprovod zdarma.  Akce se koná 

za každého počasí. Bližší informace u S. Černotové.

ČERTOVSKÁ NOC
30. 11., 17:00 hod. – 1. 12., 9:00 hod., cena: 170 Kč, přihlášky do 23. 11.

Zveme všechny kluky a holky od 6 let na tradiční Čertovskou přespávačku 

do Jedničky. Připravili jsme si pro vás čertovské hry, vyrábění a nebude chy-

bět ani čertovská stezka spojená s nadílkou. Cena: 170 Kč zahrnuje večeři, 

snídani, ubytování, nadílku a materiál. Přihlášky do 23. listopadu 2018, 

bližší informace u V. Málkové.

Připravujeme na prosinec:
1. 12.: Ejhle Praha – tradiční předvánoční výlet z cyklu Rodinné výpravy;

4.–12. 12.: Betlémy ve Staré radnici – výstava betlémů z různých materiálů;

12. 12.: Vánoční bowling.

Další informace najdete na www.ddm1.cz.

Přijďte fandit na fotbal
Muži A – divize:

sobota 3. 11., 10:30 hod. FK Přepeře (venku)

neděle 11. 11., 14:00 hod. SK Benátky nad Jizerou (domácí zápas)

neděle 18. 11., 13:30 hod. FK Čáslav (venku)

Muži B – krajská I. B třída:

neděle 4. 11., 14:00 hod. TJ Jiskra Kocbeře (domácí zápas)

Zápasy kuželkářské divize
pátek 2. 11., 17:00 hod. TJ Nová Paka (domácí zápas)

středa 7. 11., 17:00 hod. KK Solnice (venku)

pátek 16. 11., 17:00 hod. TJ Rychnov n. K. (domácí zápas)

pátek 23. 11., 17:00 hod. KK Smiřice (venku)

pátek 30. 11., 17:00 hod. TJ Rokytnice n. J. (domácí zápas)

pátek 7. 12., 17:00 hod. KK Vysoké Mýto (venku)

Královská věnná města
Hradec Králové
MARTIN NA BÍLÉM KONI POD BÍLOU VĚŽÍ, 11. 11., www.hradeckralove.org;

HUDEBNÍ FÓRUM HRADEC KRÁLOVÉ, 20.–27. 11., www.hfhk.cz.

Trutnov
MARTIN A…, 11. 11., www.uff o.cz.

Nový Bydžov
DUŠIČKOVÁ JÍZDA, 3. 11., www.novybydzov.cz;

MARTINSKÝ JARMARK + SLAVNOSTI DŘEVA – 11. ROČNÍK, 17. 11., 

www.novybydzov.cz.

Vysoké Mýto
MONKEY BUSINESS, 24. 11., 20:00 HOD., www.mklub.cz;

CESTOVATELSKÝ FESTIVAL OKOLO SVĚTA, 26.–30. 11.,

www.muzeum-myto.cz.

Chrudim
UKONČENÍ TURISTICKÉ SEZONY V MUZEU BAROKNÍCH SOCH, 4. 11., 

www.chrudimsobe.cz;

KATEŘINSKÉ POSVÍCENÍ NA RESSELOVĚ NÁMĚSTÍ, 24. 11.,

www.chrudimsobe.cz.

Polička
MARTINŮ OBRÁZKY KRESLÍCÍ, DO 31. 12., www.cbmpolicka.cz.

Více informací naleznete v kalendáriu na stránkách www.vennamesta.cz.

V sobotu 6. října se v tělocvičně Sokola Dvůr Králové nad Labem konal další 

ročník závodu ve skocích na trampolíně pro závodníky do 15 let. Závodu 

se zúčastnilo 87 skokanů v  soutěži jednotlivců a  28 synchronních dvo-

jic z  Liberce, Litoměřic, Odoleny Vody, Prahy Žižkova, Olomouce, Přerova 

a Dvora Králové nad Labem. Závodníci předvedli povinné a volné sestavy. 

Z našich závodníků se zúčastnilo 8 děvčat v šesti kategoriích.

Výsledky – povinná sestava, kategorie L3: 4. Kateřina Ježková, 5. Eliška 

Lebedová. Kategorie L6: 2. místo Anna Svobodová. Kategorie L7–9:

4. místo Adéla Hermanová. Sestava na olympiádu dětí a mládeže (ODM) 

– dívky: 8. Bára Schejbalová, 12. Linda Hermanová, 13. Karolina Plodíková, 

14. Karolina Jonová. Synchronní dvojice, kategorie L1–L3: 4. K. Ježková 

– A. Svobodová, 5. K. Jonová – E. Lebedová. ODM: 1. L. Hermanová –

B. Schejbalová, 3. A. Hermanová – K. Plodíková.

Tento závod podpořily Státní léčebné lázně Janské Lázně, s. p., Sokol Dvůr 

Králové nad Labem, město Dvůr Králové nad Labem, TISK Janeček.cz, Sound 

servis a další, kteří se podíleli na přípravě závodu. Za to jim patří velký dík.

Mezinárodní závod přátelství 2018
Ve  dnech 12.–13. října se v  Jablonci nad Nisou konal Mezinárodní závod 

přátelství ve  skocích na  trampolíně za  účasti skokanů z  12 zemí. Králo-

védvorský závodník Erik Motal obsadil v juniorské kategorii 6. místo.

Jaromír Bek, oddíl skoků na trampolíně TJ Sokol Dvůr Králové nad Labem

Podzvičinský skokánek 2018

Hokejové zápasy
HC Rodos – II. liga:

sobota 3. 11., 17:00 hod. HC Klatovy (domácí zápas)

sobota 10. 11., 17:00 hod. HC Trutnov (domácí zápas)

sobota 17. 11., 10:00 hod. HC Kobra Praha (venku)

středa 21. 11., 18:00 hod. HC Letci Letňany (domácí zápas)

sobota 24. 11., 17:00 hod. HC Baník Sokolov (domácí zápas)

středa 28. 11., 18:00 hod. SC Kolín (venku)

sobota 1. 12., 17:00 hod. TJ HC Řisuty (venku)

Dechová hudba Podzvičinka
TO BYL ČESKÝ MUZIKANT 
pátek 16. 11. od 18:00 hod., sál Hankova domu, vstupné: 100 Kč

V pátek 16. listopadu 2018 se v sále Hankova domu bude konat vzpomín-

kový večer na Mládežnickou dechovku a jejího kapelníka Jindřicha Vávru. 

Na letošní rok totiž připadají dvě výročí. První z nich je 60. výročí založení 

Dechové hudby mladých, která poprvé veřejně vystoupila v prvomájovém 

průvodu.

Druhé je 35. výročí úmrtí kapelníka Jindřicha Vávry, který zemřel 16. čer-

vence 1983 při zájezdu s touto kapelou do bývalé NDR přímo při dirigování.

V rámci tohoto vzpomínkového večera vystoupí dechová hudba Pod-

zvičinka, ve které hrají a zpívají někteří členové Vávrovy Mládežnické 

dechovky. Jako host vystoupí německá kapela Dixie Mix Altstars, se kterou 

Podzvičinka již léta udržuje přátelství. K nahlédnutí bude i výstava historic-

kých fotografi í. Celý večerní program začíná v 18:00 hod. Srdečně zveme 

nejen „Vávrovce“, ale i ostatní příznivce dechovky a dixielandu.

 Jana Skalická, Dechová hudba Podzvičinka



LISTOPAD 2018 KRÁLOVÉDVORSKÉ KDECO?

5www.dvurkralove.cz

Celá naše taneční sezona 2018 byla v  duchu 

přípravy na  velkou taneční událost, Mistrovství 

světa v show dance, které se letos konalo v Praze. 

Trenérky nechtěly nic zakřiknout, ale tajně dou-

faly, že by to mohlo klapnout. Nakonec se jim 

podařilo svůj tajný a  dlouho očekávaný sen 

uskutečnit. Jejich produkce s názvem „Ztracená 

v moři“ postoupila na mistrovství světa.

Do  poslední chvíle se ladila sestava, do  které 

zasáhly nemoci, školní akce, výlety, taneční, zra-

nění a spousta dalších věcí. Není prostě jedno-

duché, aby se sešlo 82 tanečnic najednou. Vše se 

nakonec podařilo. Sestava sice nebyla úplná, ale 

jsou to moc šikovné holky, stihly vše natrénovat 

a v sobotu 29. září se mohlo vyrazit do Prahy. 

Nálada byla výborná a atmosféra v sále úžasná. 

Z celého světa se na tuto náročnou show nomi-

novalo 7 týmů. Naše tanečnice si tanec opravdu 

užily, vše se jim povedlo a  výsledný efekt byl 

úžasný. Za svůj výkon sklidily jako jedny z mála 

aplaus celé haly. Do 2. kola postupovaly 3 týmy. 

Pro nás byla vítězstvím už jen samotná účast 

na tomto svátku tance, ale malá jiskřička naděje 

doutná v mysli vždycky. Vyhlášení výsledků však 

bylo jasné, ADG nepostoupilo, dle zákulisních 

informací „těsně“. Náladu nám to nezkazilo, 

krásný den jsme si užili a  svou medaili, i  když 

čokoládovou, dostali všichni.

Kompletní výsledky jsme dostali za  6 dní a  až 

z  nich bylo teprve jasné, jaký kousek nás dělil 

od  medaile. Byl to jeden křížek. Jeden křížek 

na postup, to byl ten rozdíl mezi medailí a čtvr-

tým místem. Úžasné bylo, že naši skladbu 

postupovým hlasem podpořily takové taneční 

velmoci, jako je Rusko, Itálie a  Polsko. To nás 

utvrdilo v  tom, že celoroční dřina měla smysl. 

Takže se těšte na naše nové 

show v roce 2019.

Na  závěr si dovolím tro-

chu čísel k  této jedné 

skladbě. Celkem tancovalo 

82 děvčat na  5 soutěžích, 

skladba získala 3 zlata 

a 1 bronz, trénovala se 1 rok, 

ušilo se, přešilo a  upravilo 

126 kostýmů, použilo se 

celkem 11 rekvizit a najelo 

se 1  790 km. Nic z  toho 

bychom si nemohli dovo-

lit bez fi nanční podpory 

našich partnerů, kterými jsou město Dvůr Krá-

lové nad Labem, Ministerstvo školství, mládeže 

a tělovýchovy a Královéhradecký kraj. Díky patří 

také rodičům, které své děti podporují nejen 

fi nančně, ale fandí jim i na soutěžích. Obrovský 

obdiv patří tanečnicím za  všechnu tu dřinu- 

Holky, díky, ale nekecejte tolik na  těch trénin-

cích. A pak tady jsou ty dvě, bez kterých by nic 

nebylo: naše trenérky Tatiana Karbanová a Pav-

lína Vaisová, holky, díky za vaši energii.

Ing. Eva Žižková, Angeles Dance Group

Angeles Dance Group čtvrtí na Mistrovství světa v show dance

Evropským a světovým šampionem 
v mrtvém tahu i v 75 letech
Takových úspěchů je možné dosáhnout vlastní 

pílí a zaníceností. Živoucím důkazem je Jaroslav 

Tomanec st. ze Žirče, který svou pevnou vůlí 

a odhodláním dokazuje, že i v pokročilém věku se 

člověk může stát, a to opakovaně, mistrem Evropy 

i mistrem světa. To vše se zdravotními komplika-

cemi, které sportování v pozdějším věku provází. 

I po prodělaných operacích je vždy schopen dát 

se do kupy a absolvovat další a další klání. 

Již několik let po  sobě cestuje po  celém světě 

a  účastní se nejen evropských, ale i  světových 

soutěží v disciplíně zvané Deadlift, neboli Mrtvý 

tah. Sbírá zlaté medaile a vrací se zpět do malé 

vísky nedaleko Dvora Králové nad Labem jako 

evropský, potažmo světový šampion. 

Za  poslední dobu se jedná o  úspěšné účasti 

na těchto soutěžích: Světový pohár V4 v Györu, 

Maďarsko – 1. místo výkonem 160 kg; Mistrov-

ství Evropy v  Nancy, Francie – 1. místo výko-

nem 160 kg (uznán evropský a světový rekord); 

Mezinárodní pohár Extrifi t Cup v  Pardubicích, 

ČR – 2. místo výkonem 155 kg; Mistrovství světa 

v Egeru, Maďarsko – 1. místo výkonem 155 kg.

Své „výlety“ za  úspěšnou reprezentací ČR 

a Dvora Králové nad Labem si z velké části hradí 

z vlastních zdrojů, ale vzhledem k  velkým nákla-

dům by účasti na všech těchto soutěžích nebyly 

možné bez sponzorských darů a  především 

bez fi nanční podpory města Dvůr Králové nad 

Labem. Představitelům města v čele se starostou 

Ing. Janem Jarolímem patří velké poděkování. 

Martina Tomancová Efl erová 

Od září se rozběhl nový cvičební rok a sokolské 

oddíly všestrannosti i sportovní oddíly mají plno 

práce. Atleti dokončili poslední kola krajských 

přeborů. Nejlépe se dařilo starším žákům, kteří 

obsadili v krajském přeboru družstev 2. místo za 

Sokolem Hradec Králové. Na krajském přeboru 

přípravek ve vícebojích vybojovali naši nej-

mladší čtyři medaile. Veronika Tomášková byla 

mezi dívkami ročníku 2011 třetí, Kateřina Schrei-

berová mezi dívkami ročníku 2010 také třetí, 

Tereza Grusová mezi dívkami ročníku 2008 druhá 

a navíc v celkovém hodnocení obsadila výborné 

třetí místo. Medailistkám blahopřejeme! 

Naši atleti se také zúčastnili atletického mítinku 

Evropské dětské atletické hry, kde letos počet 

účastníků vystoupal přes 1 500. Královédvorští 

závodníci se v obrovské konkurenci neztra-

tili. Podařilo se jim vybojovat řadu osobních 

rekordů. Nejlepším výsledkem bylo 4. místo 

Matěje Kubíčka v běhu na 600 m. Škoda, že 

nemohl změřit síly se svými přemožiteli, protože 

běžel v jiném rozběhu, který s náskokem vyhrál. 

Začátek října patřil také Památnému dni Sokola 

a Večeru sokolských světel. Také letos se sešlo 

u pomníku na stadionu přes sto účastníků, kteří 

vyslechli krátké povídání vzdělavatelky Sokola 

Pavlíny Špatenkové o smyslu Památného dne, 

zazpívali hymnu a zapálili padlým a popraveným 

sokolům svíčku. Potom se odebrali k Labi, kde 

poslali sto dvacet rozsvícených lodiček za sokol-

ské duše, které položily život za naši svobodu. Pak 

účastníci společně pozorovali pouť světýlek. 

Letošního župního přeboru v přespolním běhu 

se zúčastnilo 26 našich závodníků, kteří vybojo-

vali celkem devět medailí. Dan a Matouš Hojní 

byli zlatí, Vojta Krejčí, Karolína Lukášová, Barbora 

Síbrová a Tomáš Erban stříbrní a Jan Seifrt, Fran-

tišek Šturm a Josefína Šturmová bronzoví.

Nyní čeká sokoly uzavření sletového roku posled-

ními sletovými cvičeními, župní závod v deseti-

boji, oddíl trampolín a fl orbalu zahájil své soutěže 

a také gymnasté se připravují na soutěže v Team 

Gymu. Všem přejeme hodně úspěchů.

Mgr. Pavlína Špatenková, TJ Sokol Dvůr Králové n. L.

Sokolové na podzim nezahálí

Ve středu 3. října uspořádala ZŠ Schulzovy sady 

již 18. ročník vytrvalostního závodu Běh Schul-

zovými sady, který je určen žákům od 1. do 

9. tříd z celého města. V podzimním parku jsou 

pro ně připraveny tratě dlouhé od 500 do 1 500 

metrů. Je pravda, že nás letos trochu potrápilo 

počasí, ale sportovci to zvládli i tak. Vše proběhlo 

bez jediného znatelnějšího problému a všechny 

přítomné děti si celou akci náramně užily. 

Jako otec dvou účastníků vím, že domů při-

cházely se silnými zážitky. Ke startu přišlo 

450 závodníků a na trase ze sebe povětšinou 

vydali všechno. Někteří bojovali tak urputně, 

až vyčerpáním po doběhnutí nemohli ani cho-

dit a museli jsme jim dopřát čas na odpočinek. 

Výsledky najdete na www.zsschsady.cz. 

Děti mimo běhu do skvělé nálady nedovádělo 

jen fandění, ale i řada doplňkových soutěží orga-

nizovaných DDM Jednička. 

Rád bych poděkoval fi rmě Carla za poskytnuté 

sladké odměny, fi rmě Rondo Music za ozvučení, 

městu Dvůr Králové nad Labem za upomín-

kové předměty a podporu z řad zaměstnanců 

technických služeb, chlapcům z gymnázia za 

zapisování, naší 9. A za výpomoc a hlavně učite-

lům tělocviku za zodpovědně odvedenou práci. 

Jedině za skvělé součinnosti všech zmíněných 

lze uspořádat onen nejmasovější závod Králo-

védvorska. A velké díky patří ještě všem dětem, 

které našly odvahu poměřit své síly s vrstevníky, 

stejně jako rodičům, že své děti vychovávají tak 

dobře, že našly cestu na start. Není to úplná 

samozřejmost... Příští rok, děti, na viděnou. 

Mgr. Jiří Baier, ředitel závodu

Běh Schulzovými sady
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V loňském roce založený sportovní spolek Powerlifting DK, z. s., navazující 

na tradici silových sportů v našem městě může slavit první medaili.

V postavě závodníka Pavla Cajthamla získal oddíl stříbrnou medaili v katego-

rii mužů do 93 kg na Mistrovství východních Čech v klasickém silovém troj-

boji mužů a žen v Nymburku. Jednalo se o první závod pod patronací Čes-

kého svazu silového trojboje, kterého se místní oddíl zúčastnil, a nikdo tedy 

neočekával výrazný úspěch, ale spíše získání zkušeností z většího závodu. 

Vzhledem k tomu, že závod byl vyhlášen v režimu „open“, který umožnil 

start závodníků z celé republiky, dorazilo celkem 47 mužů a 13 žen opravdu 

ze všech krajů. Konkurence byla tedy velká a hlavně kvalitní. Závodilo se ve 

třech disciplínách: dřepu, bench-pressu a mrtvém tahu. 

Pavel Cajthaml našemu oddílu ostudu rozhodně neudělal. Jeho výkon 

255 kg na dřep, 162,5 kg v bench-pressu a 262,5 kg v mrtvém tahu dokázal 

překonat pouze Jakub Sedláček z TJ Svitavy, který v loňském roce obsadil 

třetí místo na Mistrovsví světa v Minsku. Tolik tedy ke konkurenci, se kterou 

Pavel závodil. Druhé místo v kategorii do 93 kg přineslo zisk stříbrné medaile, 

ale i zařazení Pavla Cajthamla do mistrovské výkonnostní třídy. Přeskočením 

třech základních výkonnostních tříd a zařazením hned do mistrovské vzbudil 

náš 24letý závodník náležitý rozruch a je jistě velkým příslibem do dalších 

závodů. Nejblíže je Mistrovství České republiky v Bohumíně. 

Radek Výprachtický, Powerlifting DK, z. s.

Úspěch dvorského powerliftingu  

 VEŘEJNÉ BRUSLENÍ  
  LISTOPAD 2018
 Zimní stadion Dvůr Králové nad Labem

 Bruslení pro veřejnost
 Sobota 10. 11. 2018 13:00–14:30 hod.
 Sobota 17. 11. 2018 13:00–14:30 hod.
 Neděle 18. 11. 2018 10:00–11:30 hod.
 Neděle 25. 11. 2018 13:00–14:30 hod.

 Bruslení s hokejkami
 Sobota 10. 11. 2018 11:00–12:15 hod.
 Sobota 17. 11. 2018 11:00–12:15 hod.
 Neděle 18. 11. 2018 12:00–13:15 hod.
 Neděle 25. 11. 2018 11:00–12:15 hod.
Změna vyhrazena, sledujte prosím stránky Technických služeb města 
Dvora Králové nad Labem www.tsdvur.cz.
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